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1. ONTWERP-BESLUIT
Het bestuur wordt voorgesteld:
In te stemmen met het verder voorbereiden en in uitvoering nemen van de
boswerkzaamheden in de Johannapolder;
Het Algemeen Bestuur dit voorstel ter kennisneming aan te bieden.
2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
In uw vergadering van 17 mei 2021 heeft u besloten de boswerkzaamheden in de
Johannapolder aan te houden en gevraagd om een volgende bestuursvergadering een plan
voor deze werkzaamheden voor te leggen. In de afgelopen periode heeft gemeente
Albrandswaard de werkgroep Johannapolder samengesteld, bestaande uit
vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer, natuurvereniging Eiland IJsselmonde,
Bomenridders Albrandswaard, Vereniging de Carnisse Grienden en een lokale bewoner met
veel kennis van het gebied. In vier bijeenkomsten heeft deze werkgroep overeenstemming
bereikt over bijgevoegd plan, waarin de boswerkzaamheden ingebed zijn in de gewenste
verdere ontwikkeling van het gebied naar meer struin- en getijdenatuur.
Voorgesteld wordt de voorbereidingen en de communicatie rond de boswerkzaamheden
opnieuw op te starten en de uitvoering van werkzaamheden vanaf augustus 2022 te starten.
De verdere uitwerking en realisatie van de gewenste ontwikkeling naar meer struinnatuur
wordt meegenomen in de herplant die plaatsvindt na de uitvoering van de
zaagwerkzaamheden en in de uitvoering van de eind 2021 vastgestelde voorstellen tot
optimalisatie van de begroting. De gewenste uitbreiding van getijdenatuur wordt in
samenwerking met Rijkswaterstaat nader onderzocht.
3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
DB 17 mei 2021: aanhouden boswerkzaamheden Johannapolder
AB 24 november 2021: Optimalisatierichting Natuur- en recreatieschap IJsselmonde.
4. JURIDISCHE PARAGRAAF
Niet van toepassing

5. FINANCIËLE PARAGRAAF
De boswerkzaamheden in de Johannapolder zijn gepland in de meerjarenplanning Groot
Onderhoud en worden gedekt uit de voorziening Groot Onderhoud.
De realisatie van struinnatuur wordt meegenomen binnen de (financiële) kaders van het op
24 november 2021 door het Algemeen Bestuur vastgestelde besluit Optimalisatierichting
Natuur- en recreatieschap IJsselmonde.
6. COMMUNICATIE
Goede communicatie is van belang om omwonenden en gebruikers van de Johannapolder
goed voor te bereiden op de werkzaamheden en ontwikkelingen van het gebied. Hiervoor
wordt de in 2017 opgestelde communicatiestrategie gevolgd. Concreet betekent dit dat we in
samenwerking met gemeente Albrandswaard persberichten versturen naar de lokale media.
In de Johannapolder komen a3 informatiepanelen te staan die beschrijven wat er gaat
gebeuren, en een boswachter van Staatsbosbeheer zal indien er behoefte aan is, met
belanghebbenden een rondgang maken door het bos om de werkzaamheden toe te lichten.
Tenslotte zullen – indien het Algemeen Bestuur instemt met het door het Dagelijks Bestuur
op 17 mei 2021 genomen kredietvoorstel – ‘bouwborden’ worden geplaatst bij de
belangrijkste entrees waarmee verwezen wordt naar informatie op de website van natuur- en
recreatieschap IJsselmonde.
7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
De resultaten van het overleg van de door gemeente Albrandswaard ingestelde werkgroep
Johannapolder zijn door Staatsbosbeheer verwerkt in dit voorstel en de bijgevoegde notitie.
8. VERDERE PROCEDURE
Voorgesteld wordt dit voorstel ter kennisneming aan te bieden aan het Algemeen Bestuur.
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